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8 วนั 5 คืน อสิราเอลแกรนด์ทัวร์ 

 
 

***โปรโมช่ัน...บนิตรง สายการบนิแอล อลั อสิราเอล แอร์ไลน์ (LY) *** 

กรกฎาคม – ตุลาคม 2562 

เร่ิมต้นที ่… 85,000 บาท  

(รวมค่าวซ่ีา / ไม่รวมทปิหัวหน้าทวัร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขบัรถ) 

 

เทลอาวฟี – เซซาเรีย – ไฮฟา – นาซาเร็ธ (พกัค้าง 2 คืน) – ทิเบเรียส – ล่องเรือทะเลสาบกาลลิ ี
เมาท์บีทตจูิดส์ - เยริโค – มาซาดา – คุมราน – เยรูซาเลม (พกัค้าง 3 คืน) – เบธเลเฮม 

 

ราคา 85,000 บาท : 11-18 ก.ค./8-15 ส.ค./ 10-17 ต.ค. 2562 
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8 วนั 5 คืน อสิราเอลแกรนด์ทัวร์ 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ 
 

21.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน W ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
เคาน์เตอร์สายการบิน แอล อลั อิสราเอล แอร์ไลน์ (LY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

วนัทีส่อง เทลอาวฟี – เซซาเรีย – ไฮฟา – นาซาเร็ธ (พกัค้าง 2 คืน) 
 

00.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเบนกูเรียน (TLV) ประเทศอิสราเอล (Israel) โดยเท่ียวบิน LY082 (ใชเ้วลาบินประมาณ 
11 ชัว่โมง) สายการบินฯ บริการอาหารระหวา่งเท่ียวบินสู่เมืองเทลอาวฟี ประเทศอิสราเอล 

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินเบนกูเรียน เมืองเทลอาวฟี ประเทศอิสราเอล   
น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซซาเรีย (Caesarea) (ระยะทาง 78 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองเล็กๆซ่ึงตั้งอยู่
ระหว่างเมืองเทลอาวีฟ และเมืองไฮฟา เมืองน้ีก่อตั้งข้ึนราว 25-13 ปีก่อนคริสตกาล ถูกปกครองโดยหลาย
จกัรวรรดิ ไม่ว่าจะเป็นโรมนั ไบเซนไทน์ มุสลิม และอาหรับ ปัจจุบนัมีประชากรอาศยัเพียงราว 5,000 คน          
บนเน้ือท่ีราว 35 ตารางกิโลเมตร เป็นเพียงเมืองเดียวซ่ึงดูแลจดัการปกครองโดยองค์กรเอกชน น าท่านชม             
นครโรมนัโบราณ (Old Roman city) ซากปรักหกัพงัของเมืองโบราณ ตั้งอยูริ่มทะเลของประเทศอิสราเอล สร้าง
ข้ึนตั้งแต่ก่อนคริสตกาล เฉล่ียอายุประมาณ 2,000 ปี ประกอบดว้ยโรงละคร (Theater) ซ่ึงหันหนา้ออกสู่ทะเล 
รวมถึงสะพานส่งน ้ า (Aqueduct) ซ่ึงเป็นส่ิงปลูกสร้างส าคญัท่ีช่วยให้ชีวิตประชาชนในสมยัก่อนสะดวกข้ึน  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอาร์มาเกดโดน หรือหุบเขาเมกิดโดน (Armageddon Valley / Megiddo Valley) 
(ระยะทาง 46 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นสมรภูมิการยุทธ์อนัเก่ียวขอ้งกบัค าพยากรณ์วนัส้ินโลก
ตามความเช่ือของศาสนาอบัราฮมั ซ่ึงค าวา่อาร์มาเกดโดนเป็นภาษาองักฤษซ่ึงแปลจากค าวา่เมกิดโดในภาษาฮีบรู 
ซ่ึงหมายถึงสมรภูมิรบในการสงครามสมยัโบราณหลายยุคสมยั เมกิดโดเป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลกของ
ประเทศอิสราเอล ถูกข้ึนทะเบียน UNESCO เม่ือปี ค.ศ.2005 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไฮฟา (Haifa) 
(ระยะทาง 34 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศอิสราเอล 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาคาร์เมล (Mt.Carmel) (ระยะทาง 11 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ภูเขาเลียบ

ชายฝ่ังเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอล  ซ่ึงช่ือภูเขาถูกตั้งจากภาษาฮีบรู ซ่ึงค าว่า คาร์เมล 
แปลว่าความอุดมสมบูรณ์ของการเพาะปลูกและไร่องุ่น ตัวภูเขามีความสูงประมาณ 525 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล โดยมีความกวา้งของหนา้ภูเขาราว 8 กม. และความยาวถึง 39 กม. ภูเขาคาร์เมลถูกข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกของประเทศอิสราเอล เม่ือปี ค.ศ.2012 จากนั้นชมสวนบาไฮ (Baha’i Garden) สวนสวยท่ีสร้างข้ึนโดย
ผูน้บัถือศาสนาบาไฮ ซ่ึงเป็นศาสนาท่ีมีความเช่ือเร่ืองพระเจา้เป็นผูส้ร้างทุกอยา่งบนโลกน้ี มีลกัษณะเป็นสวน
สวยจดัลดหลัน่ลงมาเป็นขั้นบนัไดทั้งหมด 7 ชั้น เป็นระเบียงดอกไม ้ตั้งอยู่บนภูเขาคาร์เมล เป็นหน่ึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศอิสราเอล นอกจากน้ี สวนบาไฮ ถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศ
อิสราเอล เม่ือปี ค.ศ.2008 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองอคัโค (Akko หรือ Acre) (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที) อีกหน่ึงเมืองเก่าท่ีมีเร่ืองราวเล่าทางประวติัศาสตร์ของอิสราเอล เมืองโบราณท่ีมีการ
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ผสมผสานกนัระหวา่งความเก่าและความใหม่ของตะวนัออกและตะวนัตก เป็นเมืองท่าส าคญัของประเทศ ตั้งอยู่
บริเวณอ่าวไฮฟา ติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เขตเมืองเก่าของนครอคัโค ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
แห่งแรกของประเทศอิสราเอลเม่ือปี ค.ศ.2001 น าท่านชม นครใตดิ้นครูเสด (Crusader’s Underground City)  
อารยธรรมโบราณท่ีล่มสลายจากสงครามศาสนา  ซ่ึงตั้งอยูภ่ายใตป้้อมปราการ Ahmed Al-Jazzar เคยเป็นแหล่ง
พ านกัของอศัวินผูท้  าสงครามศาสนา ปัจจุบนัหลงเหลือไวเ้พียงเป็นอนุสรณ์ส าหรับคนรุ่นหลงั จากนั้นน าท่าน
ชม ถ ้าฮานิกรา (Rosh Hanikra) (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ถ ้าซ่ึงเกิดจากการก่อตวัทาง
ธรณีวิทยาบริเวณชายฝ่ังระหวา่งประเทศอิสราเอลและประเทศเลบานอน เกิดจากการกดัเซาะของน ้ าทะเลและ
คล่ืนกระแทกสู่หนา้ผาหินชอล์กผิวอ่อน ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) (ระยะทาง 58 กม. 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั   Legacy/ Ramada Nazareth  ****  หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

 
 

วนัทีส่าม  นาซาเร็ธ – ทเิบเรียส – ล่องเรือทะเลสาบกาลลิ ี- เมาท์บีทติจูดส์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชม Church of Annunciation โบสถ์นิกายโรมนัคาธอลิค สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1969 มีความสูงยอดโดมราว 

55 เมตร เป็นสถานศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนาคริสตท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคตะวนัออกกลาง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
เมืองทิเบเรียส (Tiberias) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองท่องเท่ียวทางตอนเหนือท่ี
ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกของริมทะเลสาบกาลิลี  น าท่านล่องเรือทะเลสาบกาลิลี (Sea of Galilee) ชมวิวทะเลสาบ
น ้าจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยูท่างเหนือของอิสราเอล เป็นทะเลสาบท่ีมีความส าคญัของคริสตศ์าสนิกชน เป็นสถานท่ีท่ี
พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริยห์ลายๆอยา่งในพระคมัภีร์ และยงัทรงแสดงค าสอนต่างๆแก่คริสตศ์าสนิกชน 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมาทบี์ทติจูดส์ (Mt. Beatitudes) ชมมหาวิหารรูปทรง 8 เหล่ียม สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงถูกเช่ือวา่
เป็นสถานท่ีบรรยายค าเทศนาบนภูเขา (The Sermon On The Mount) หรือบนัทึกการเทศนาของพระเยซู                           
เม่ือประมาณปี ค.ศ. 30 บนภูเขาต่อหนา้อคัรทูต 12 คนและผูม้าเฝ้าชุมนุมจ านวนมาก เป็นการเทศนาท่ีประมวล
ค าสอนของพระเยซูท่ีเคยสั่งสอนตลอดช่วงเวลาสามปีในปาเลสไตน์ไวอ้ยา่งเป็นระบบท่ีสุด นบัเป็นบทเทศนาท่ี
ทา้ทายสภาพสังคมในยุคสมยันั้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Golan Heights Winery โรงกลัน่ไวน์ท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสามของอิสราเอล ก่อตั้งโรงบ่มเม่ือปี ค.ศ.1983 โดนเร่ิมเพาะปลูกคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.1976 ให้ท่านได ้         
ลองชิมไวน์ (Wine tasting) พร้อมเลือกซ้ือของฝากจากผลิตภณัฑ์องุ่นตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านสู่ ยอดเขา           
เบนทอล (Mt.Bental) ภูเขาไฟท่ีสงบแลว้ ตั้งอยู่บนท่ีราบสูงโกลาซิม (Korazim Plateau) มีความสูงราว 1,171 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เป็นหน่ึงในยอดเขาท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว เพื่อข้ึนไปเพื่อชมวิวแบบพาโนรามิค
อนังดงาม ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชม.) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั   Legacy/ Ramada Nazareth  ****  หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

 
 

วนัทีส่ี่ เยริโค – มาซาดา – คุมราน – เยรูซาเลม (พกัค้าง 3 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเยริโค (Jericho) (ระยะทาง 163 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)ไดช่ื้อวา่เป็นเมือง

เก่าแก่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงนกัโบราณคดีคาดว่ามีการตั้งรกรากเม่ือ 9000 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นน าท่านเขา้ชม 
พระราชวงัฮิสแฮม (Hisham’s Palace) เป็นหน่ึงในแหล่งโบราณคดีท่ีส าคญัของเมืองเยริโค บนเน้ือท่ีกว่า 150 
เอเคอร์ ซ่ึงในอดีตกาลประกอบดว้ยส่วนส าคญัสามส่วน คือ พระราชวงัเอง โรงอาบน ้ า และบริเวณท าเพาะปลูก
เกษตรกรรม ซ่ึงปัจจุบนัหลงเหลือเพียงซากโบราณสถานเพื่อแสดงอดีตของความรุ่งเร่ืองทางอารยธรรมเท่านั้น 
น าท่านข้ึนกระเชา้สู่ยอดเขา Temptation (Mount of Temptation) สถานท่ีซ่ึงถูกบนัทึกตามพระคมัภีร์วา่เป็นเนิน
เขากลางทะเลทรายจูเดียนซ่ึงพระเยซูถูกย ัว่ยุจากปีศาจและส่ิงชั่วร้าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมาซาดา 
(Masada) (ระยะทาง 87 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เพื่อชมป้อมปราการมาซาดา้ (Masada Fortress)  
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ป้อมปราการฐานท่ีมัน่สุดทา้ยของพวกกบฏชาวยิวท่ีต่อตา้นชาวโรมนั ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องประเทศอิสราเอล 
และทางตะวนัออกสุดของทะเลทรายจูเดียน สถานท่ีน้ีเคยเป็นสถานท่ีพ านกัของเฮรอด กษตัริยแ์ห่งจกัรวรรดิ
โรมนั ผูซ่ึ้งอาศยัช่วง 37 - 31 ปีก่อนคริสตกาล นครมาซาดาถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศอิสราเอล
เม่ือปี ค.ศ.2001 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคุมราน (Qumran) (ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) สถานท่ีท่ีซ่ึงคน้พบ
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัคือบนัทึกเก่าแก่ (Dead Sea Scrolls)  และเดินทางต่อสู่ ทะเลเดดซี (Dead 
Sea) ทะเลท่ีถูกบนัทึกลงในหนงัสือกินเนสส์ว่า เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสุดในโลก มีความต ่ากว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 400 
เมตร และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นตข์องน ้ าทะเลทัว่ไป ท าให้ไม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่
ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี อิสระให้ท่านลงเล่นน ้ าทะเลและพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่ (การลง
เล่นน ้าในทะเลนั้นมีวธีิขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากไกด์ทอ้งถ่ินและหวัหนา้
ทวัร์) ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Legacy/Saint George Jerusalem **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห้่า เยรูซาเลม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขามะกอก (Mount of Olives) ภูเขาทางตะวนัออกของนครเยรูซาเลม มีระดบัความสูงท่ี 826 

เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ถูกตั้งช่ือตามเนินตน้มะกอกซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยปกคลุมส่วนหน่ึงของภูเขาในอดีต ภูเขา
แห่งน้ีมีความส าคญัแก่ชาวยิว ซ่ึงเป็นสุสานท่ีฝังศพบรรพบุรุษชนชาติยิวมากว่า 3000 ปี ท่านจะได้เห็น
ทศันียภาพอนังดงามของเมืองเก่า Old City ได้จากยอดเขาแห่งน้ี น าท่านชม โบสถ์แห่งปีเตอร์นอสเตอร์  
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(Church of Peter Noster) เป็นสถานท่ีพระเยซูทรงสอนให้สาวกรู้จกัค าอธิษฐาน “ขา้แต่พระบิดาแห่งขา้พระองค์
ทั้งหลาย”  น าท่านเดินทางสู่ สวนเกทเสมานี (Gatsemane) ซ่ึงเป็นภาษาฮีบรูแปลวา่ ตน้มะกอก บริเวณสวนน้ีมี
ตน้มะกอกเก่าแก่อยู ่8 ตน้ ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นรากเดิมของตน้มะกอกในสมยัพระเยซู ซ่ึงมีอายุประมาณ 2000 ปีและ
เป็นสถานท่ีท่ีพระเยซูอธิษฐานกบัสาวก ก่อนท่ีจะถูกพวกทหารโรมนัจบัตวัไป น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาไซออน 
(Mount Zion) ซ่ึงอยู่ทางดา้นตะวนัตกของยอดเขาโอลีฟในเยรูซาเลม ซ่ึงมีช่ืออีกอย่างหน่ึงว่า เมืองของเดวิด 
(City of David)  น าท่านชม โบสถ์ไก่ขนั (St. Peter in Gallicantu) ซ่ึงเป็นภาษาลาติน ในอดีตเป็นบา้นของ
ปุโรหิตคายาฟาส ท่ีเป็นหัวหนา้สมณะในยุคของพระเยซูท่ีถูกตดัสิน และเป็นสถานท่ีท่ีปีเตอร์ปฏิเสธพระเยซู
ก่อนไก่ขนั 3 คร้ัง (Before the cock crows thrice) ชมสุสานกษตัริยเ์ดวิด (King David’s Tomb) และ ห้องอาหาร
ม้ือสุดทา้ย (Room of Last Supper) ท่ีพระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารม้ือสุดทา้ยกบัเหล่าสาวก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านชม พิพิธภณัฑ์อิสราเอล (Israel Museum) สถาบนัทางวฒันธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอิสราเอลและ         
ติดอนัดบัหน่ึงในพิพิธภณัฑศิ์ลปะและโบราณคดีชั้นน าของโลก พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1965 เป็นท่ี
เก็บของสะสมของสารานุกรมรวมถึงผลงานตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนัในโบราณคดีโบราณคดี
วจิิตรศิลป์และศิลปะของชาวยวิ มีการสะสมวตัถุโบราณในพระคมัภีร์ไบเบิล ในช่วงเกือบเจ็ดสิบปีท่ีผา่นมา ดว้ย
การสนบัสนุนอยา่งดีจากผูอุ้ปถมัภท์ัว่โลก ท าใหพ้ิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสร้างคอลเล็กชัน่วตัถุเกือบ 500,000 ช้ินซ่ึงเป็น
ตวัแทนของวฒันธรรมวตัถุทัว่โลก จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ฝ่ังตะวนัออกของนครเยลูซาเลม (New Western City 
of Jerusalem) ผา่นชมส่ิงก่อสร้างและกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมท่ีตั้งอยูใ่นเมือง อาทิเช่น อาคารรัฐสภา อาคาร
รัฐบาล  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Legacy/Saint George Jerusalem **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 

 

วนัทีห่ก เยรูซาเลม – เบธเลเฮม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองเก่าแห่งนครเยรูซาเลม (Old City of Jerusalem) ซ่ึงมีเน้ือท่ีเพียง 0.9 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูภ่ายใน

เมืองใหม่ น าท่านชม ก าแพงตะวนัตก (Western Wall) หรือ ก าแพงร้องไห้ (Wailling Wall) ก าแพงโบราณใน
เขตเมืองเก่าเยรูซาเลม สร้างข้ึนจากหินปูนเม่ือคร้ังมีการขยายพระวิหารหลงัท่ีสองของชาวยิวก่อนคริสตกาล 
ก าแพงแห่งน้ีตั้ งอยู่อาณาบริเวณขนาดใหญ่รูปส่ีเหล่ียมท่ีเรียกว่าเนินพระวิหาร ซ่ึงส าหรับชาวมุสลิมแล้ว               
เนินแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีมุฮมัหมดัถูกพระอลัลอฮ์รับข้ึนไปบนสวรรค ์เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและส าคญัท่ีสุดของ
ชาวยิวและคริสตศ์าสนิกชน เป็นสัญลกัษณ์ของการไดห้วนกลบัมาสู่อิสราเอล และเพื่อร าลึกถึงบรรพบุรุษของ
ตนท่ีตอ้งอพยพไปจากดินแดน ชาวยิวจะเรียกก าแพงน้ีวา่ก าแพงประจิม เน่ืองตั้งอยู่ทางตะวนัตกของเนินพระ
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วหิาร ส่วนชาวคริสตจ์ะเรียกก าแพงน้ีวา่ก าแพงโอดครวญ เพื่อสะทอ้นเหตุการณ์ท่ีชาวยิวต่างพากนัมาร ่ าร้องโอด
ครวญกนัท่ีก าแพงแห่งน้ีในวนัท่ีพวกโรมนัเขา้ยดึครองเยรูซาเลมในค.ศ. 70 และพระวิหารของพวกยิวถูกท าลาย 
น าท่านเดินลดัเลาะเมืองสู่ โบสถ์พระคูหาศกัด์ิสิทธ์ิ (Church of Sepulcher) หรือท่ีชาวคริสตอ์อโธดอกซ์เรียกวา่ 
โบสถ์การคืนพระชนม์ เป็นโบสถ์ในย่านชุมชนคริสเตียนของเมืองเยรูซาเลมเก่า ตวัโบสถ์ถูกสร้างข้ึนบน
สถานท่ีสองแห่งท่ีชาวคริสตถื์อวา่ศกัดิสิทธ์ิมากท่ีสุด คือ สถานท่ีท าการตรึงพระเยซูท่ีกางเขน ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ โก
ละโกธา และพระคูหาวา่งเปล่าท่ีพระองคถู์กฝัง และฟ้ืนคืนพระชนม ์จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั ประตูจฟัฟา 
(Jaffa Gate) หน่ึงในเจ็ดประตูท่ีสามารถเขา้สู่นครเยรูซาเลม เป็นซุ้มประตูท าจากหินบนก าแพงเมืองโบราณ            
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชม โบสถพ์ระคริสตส์มภพ (Church of Nativity) เป็นมหาวหิารในเมืองเบธเลเฮม รัฐปาเลสไตน์ โบสถ์น้ี
จกัรพรรดิคอนสตนัไทน์มหาราชและจกัรพรรดินีเฮเลนาพระราชชนนีโปรดให้สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 326 ณ จุดท่ี
เช่ือว่าพระเยซูประสูติ สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 565 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โรมาเนสก์ ถือเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งในศาสนาคริสตแ์ละศาสนาอิสลาม ไดรั้บข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกในดินแดนปาเลสไตน์ 
และยงัอยู่ในรายช่ือแหล่งมรดกโลกท่ีก าลังตกอยู่ในภาวะอนัตรายด้วย น าท่านชม วิหารแห่งทุ่งเล้ียงแกะ 
(Chapel of the Shepherd’s field) โบสถ์เล็กๆในชนบทท่ีสร้างข้ึนใกลก้บัส านกัสงฆใ์นปาเลสไตน์ช่วงปี ค.ศ.
1953 ภายในโบสถ์มีการตกแต่งดว้ยภาพวาดของพระเยซูวยัเด็ก ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเยรูซาเลม 
(Jerusalem) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าแห่งโอมาร์             
(Mosque of Omar) ตั้งอยูใ่นนครเยรูซาเลมตรงขา้มลานดา้นใตข้องโบสถ์พระคูหาศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นมสัยิดโบราณ
ในชุมชนมุสลิมท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1193 เพื่อร าลึกถึงค าอธิษฐานของกาหลิบโอมาร์ จากนั้นน าท่านชม                       
โดมแห่งศิลา (Dome of the Rock) เป็นศาสนสถานของศาสนาอิสลามท่ีเป็นท่ีตั้งของศิลาฤกษ ์(Foundation 
Stone) เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของศาสนายูดาห์ และเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีเด่นท่ีสุดบนเนินพระวิหารใน                 
กรุงเยรูซาเลม โดมทองสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 691 ซ่ึงท าให้เป็นส่ิงก่อสร้างของอิสลามท่ีเก่าท่ีสุดในโลก โดมทอง
ตั้ งเด่นอยู่บนเนินท่ีสร้างโดยมนุษย์ในสมัยโบราณท่ีเรียกว่าเท็มเพิลเมานท์ท่ีชาวมุสลิมเรียกว่า “Noble 
Sanctuary” โดมทองใชเ้วลาก่อสร้างราว 6 ปี ระหวา่ง ค.ศ. 685-691 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Legacy/Saint George Jerusalem **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่3) 

 

 
 

วนัทีเ่จ็ด เยรูซาเลม - เทล อาวฟี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชม Yad Vashem the Holocaust Museum อนุสรณ์สถานอยา่งเป็นทางการของอิสราเอลต่อผูป้ระสบภยั

จากการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1953 ตั้งอยูบ่นเนินเขาทางทิศตะวนัตกของ Mount Herzl หรือท่ีรู้จกั
กนัในนาม Mount of Remembrance ความสูงราว 804 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล บนเน้ือท่ีพิพิธภณัฑ์กวา่ 44.5 
เอเคอร์ เพื่อจารึกในบนัทึกหนา้ประวติัศาสตร์เพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์พนัธุฆาตชาวยวิในยุโรปประมาณ 6 ลา้นคน
จากจ านวนประชากรยิวราว 9 ลา้นคนระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีสอง โดยขบวนการลา้งชาติของพรรคนาซี มี
สาเหตุมาจากการแบ่งแยกเช้ือชาติระหว่างพวกชนชาติเช้ือสายอารยนัและพวกท่ีไม่มีเช่ือสายอารยนัโดยมุ่ง
เป้าหมายหลกัไปยงัชาวยิวท่ีอยูอ่าศยัในทวีปยุโรป การท าลายลา้งชนชาติยิวเร่ิมข้ึนอยา่งเป็นทางการเม่ือพรรค 
นาซีไดข้ึ้นน าประเทศเยอรมนีเม่ือนายพล อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ข้ึนปกครองประเทศโดยชอบธรรมตามกฎหมายในปี
ค.ศ. 1933 ฮิตเลอร์โยนความผิดและปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเยอรมนัในเวลานั้นว่าเป็นความผิดของชาวยิว             
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจตกต ่า เหตุการณ์ไฟไหม ้การท่ีเยอรมนัแพส้งครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง และปัญหาต่างๆอีก
ร้อยพนัประการ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเทล อาวฟี (Tel Aviv) (ระยะทาง 67 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดอนัดบั 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศยัราว 450,000 คน เทล อาวีฟ ก่อตั้งในปี ค.ศ.1909 บนเขต
พื้นท่ีรอบนอกของเมืองท่าโบราณจฟัฟา ความเจริญของเทลอาวฟีไดก้า้วไปไกลกวา่เมืองจฟัฟาท่ีในตอนนั้นเป็น
ของอาหรับอยู่ จนเทลอาวีฟและจฟัฟาถูกรวมเป็นเมืองเดียวกนัในปี ค.ศ. 1950 สองปีหลงัจากการก่อตั้งรัฐ
อิสราเอล นครสีขาวแห่งเทลอาวีฟได้รับการข้ึนเป็นมรดกโลกในปี 2003 ถือเป็นการรวมกลุ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และเทลอาวีฟยงัเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีส าคญัและเป็นเมืองท่ีมัง่คัง่
ท่ีสุดในประเทศอิสราเอล น าท่านเท่ียวชม เมืองเก่าจฟัฟา (Old town of Jaffa) หรือท่ีเรียกในภาษาฮีบรูวา่ ยาโฟ 



 

 

EHC-8D-LY- ISRAEL 

(Yafo) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเมืองเทล อาวีฟ เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเป็นเมืองท่าโบราณตั้งแต่อดีตกาล ซ่ึงมี
ชุมชนผูอ้ยูอ่าศยัตั้งแต่ราว 7,500 ปีก่อนคริสตกาลจากหลกัฐานทางโบราณคดี แต่เร่ิมก่อตั้งเป็นเมืองราว 1,800 ปี
ก่อนคริสตกาล ปัจจุบนัเมืองจฟัฟา ไดถู้กอนุรักษโ์ดยรัฐอิสราเอลให้คงความงดงามเหมือนในอดีต ประชากรท่ี
อาศยัเขตเมืองเก่าเป็นชาวอาหรับและชาวยวิ เมืองเก่าจฟัฟาตั้งอยูบ่นเนินสูง หนัหนา้สู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็น
ท่ีตั้งของมสัยิด Al-Bahr และโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ซ่ึงยงัคงอนุรักษ์สภาพไวเ้ป็นอย่างดี น าท่านเดินชมบริเวณ 
ท่าจฟัฟาซ่ึงเป็นไปดว้ยร้านอาหารทะเล คาเฟ่ และร้านคา้ ซ่ึงมีไวต้อ้นรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงบริเวณน้ีเป็นสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมืองเช่นกนัท่ีตอ้งการเล่ียงสังคมและชุมชนเมืองมาเดินเล่นยามวา่ง 

 

 
 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน 
 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เบนกูเรียน เมืองเทลอาวฟี ประเทศอิสราเอล   
23.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี LY081 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.20 ชัว่โมง)   
  สายการบินฯ มีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 
 

14.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั 5 คืน อสิราเอลแกรนด์ทวัร์ 
ราคา 85,000 บาท : 11-18 ก.ค./8-15 ส.ค./ 10-17 ต.ค. 2562 
 

 อตัราค่าบริการ  (บาท) ก.ค. – ต.ค. 62 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคูห่รือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 85,000 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 15,000 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 82,000 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี  28,000 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

70,000-100,000 

ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (BKK-TLV-BKK) 25,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 27 ธ.ค. 61) ** 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเทีย่วอสิราเอล (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน LY (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าภาษีในประเทศตุรกี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าทิปไกดไ์ทย, ไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ รวม 62 USD = 2,050 บาท (ซ่ึงจะเรียกเก็บจากอินวอยซ์ยอดเตม็) 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอสิราเอล 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 - 15 วนัท าการ) 

 
1. ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้เหลือมากกวา่ 6 หนา้ (กรุณา สแกนสีเท่าน้ัน) 
2. รูปถ่ายสี (พื้นหลงัสีขาว) รูปปัจจุบนัขนาด 3.5 x 4.5 cm (กรุณา สแกนสีเท่าน้ัน) 
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น  
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แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง 
8 วนั 5 คืน อสิราเอลแกรนด์ทวัร์ 

ราคา 85,000 บาท     16-23 พ.ค. 2562  20-27 ม.ิย.2562  11-18 ก.ค. 2562 
   8-15 ส.ค.2562   10-17 ต.ค. 2562 

  
ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาทีแ่ฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 

ล าดบัที ่ ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศัพท์ ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที ่
สะสมไมล์ 

อาหาร 
(หากแพ้อาหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      


